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RESUMO 
 
 

RISCOS AMBIENTAIS DA TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DO RIO PARAÍBA DO SUL PARA O 
SISTEMA CANTAREIRA Autores: CARVALHO, G.; SIQUEIRA S.; OLIVEIRA C.; NUNES, E. A 
abundância fluvial no Brasil sempre transmitiu a impressão de que nossos recursos hídricos 
são imensamente disponíveis, entretanto, é de conhecimento que o sistema de transferências 
hídricas é algo comum para a humanidade, pois, há registro que de na Mesopotâmia, há 3.000 
anos, canais horizontais eram usados para ligar regiões úmidas a regiões secas. Após essa 
época, foi a vez da intervenção dos aquedutos, pelos romanos, que se espalhou mundo afora. 
A população de Los Angeles tem seus recursos hídricos trazidos de um ponto a 400 m de 
distância da cidade. Na Espanha, a água percorre mais de 300 km para chegar á região de 
Múrcia. Existem diferenças gritantes entre as obras feitas pelos mesopotâmicos e romanos na 
antiguidade, também nas transposições praticadas por americanos e espanhóis na 
modernidade, na qual não se sabia da capacidade de estudo do impacto ambiental efetivo que 
a interferência humana causaria ao meio-ambiente. Certamente sabiam da importância da 
água, já que eram sociedades baseadas na agricultura, mas possivelmente não tinham a real 
dimensão sobre as implicações que o mau uso deste recurso poderia trazer em longo prazo. 
Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é colocar em evidencia os pontos positivos e 
negativos do projeto de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para o sistema 
Cantareira, focando, principalmente, os riscos ambientais que poderão advir em consequência 
da transposição. Para a realização de pesquisas, foram analisados diversos veículos de 
comunicação, tais como revistas, jornais, noticiários, internet, dentre outros, nos quais foi 
possível extrair informações e opiniões verídicas sobre a temática abordada. Diante de pontos 
levantados, pode-se constatar que a falta de chuvas, o calor excessivo e o alto consumo de 
água no estado de São Paulo provocaram um recuo no armazenamento do Sistema 
Cantareira, o qual atingiu o “pior índice” de sua história em 2014. Em função disso, as 
pesquisas realizadas sobre o consumo de água nos próximos anos levaram o governador 
Geraldo Alckmin a decidir pela construção de um canal interligando a Represa de Jaguari, 
abastecida pelo Paraíba do Sul, com a Represa de Atibainha, que faz parte do Sistema 
Cantareira, a principal fonte de abastecimento de São Paulo. Porém essa atitude gerou muita 
discussão e controvérsia, devido ao alto custo da obra, o tempo que ela levaria para gerar 
produção, os riscos ambientais dela provinda, e também. Portanto, conclui-se que há outras 
maneiras de suprimento de água para a população, e que a transposição do Rio Paraíba do 
Sul, apresentada pelo governador do Estado de São Paulo, como forma alternativa para 
aumentar o suprimento hídrico fere o ART. 225 da Constituição Federal, que afirma que “todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida”, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Palavras-Chave: 
Indisponibilidade hídrica. Riscos ambientais. Transposição. 


